Rezumatul Studiului 4 - Conflict şi criză: judecătorii
A) DEBORA. Judecători 4 şi 5.
→ În timpul perioadei judecătorilor s-a repetat sistematic tiparul acestui conflict:
♦ Poporul Israel face ce e rău (v. 1).
♦ Dumnezeu îi «vinde» în mâinile duşmanilor lor (v. 2).
♦ Israel strigă la Dumnezeu (v. 3).
♦ Dumnezeu ridică un eliberator (v. 6).
→ Dumnezeu l-a eliberat pe Israel atrăgându-l pe Sisera şi predându-i-l lui Barac (v. 7).
→ Victoria din acest conflict vine de la Dumnezeu, omul doar o culege.
B) GHEDEON. Judecători 6 şi 7.
→ Un nou capitol al conflictului. Oastea madianită se împrăştie prin Israel precum lăcustele, devorând
totul la fiecare pas (Judecători 6:5); Dumnezeu avertizează poporul de păcat (Judecători 6:8-10) şi le
trimite un eliberator (Judecători 6:14).
→ Victoria a fost obţinută astfel:
♦ Consacrarea lui Ghedeon. A dărâmat altarele şi a făcut un pas cu Dumnezeu (Judecători 6:32,
36-40).
♦ Consacrarea celor 300 care erau dispuşi să facă faţă oricărui rău (Judecători 7:7).
♦ Li s-au adăugat cei 10.000 «indecişi» şi cei 22.000 «laşi» (Judecători 7:23).
♦ Li s-au adăugat, de asemenea, cei ce nu au fost chemaţi iniţial (Judecători 7:24).
→ Umilinţa şi modestia au fost factorii determinanţi pentru ca Dumnezeu să-l poată folosi pe
Ghedeon (şi pe oricare dintre noi).
C) SAMSON. Judecători 14-16.
→ Liniile care delimitează conflictul între bine şi rău nu sunt totdeauna foarte clare. În cazul lui
Samson, Dumnezeu a folosit slăbiciunile sale (păcatele) drept puncte tari împotriva filistenilor.
Ciudat comportament pentru un «erou al credinţei» (Evrei 11:32): Eliberează poporul lui Dumnezeu
din răzbunare.
D) RUT.
→ Aici întâlnim o familie care îşi abandonează ţara pentru a trăi pe un pământ străin şi suferă atacurile
celui rău.
→ Naomi i-a arătat lui Rut credinţa adevărată. Odată ce a decis să se alăture poporului lui Dumnezeu,
Rut s-a întâlnit cu răscumpărătorul ei, în persoana lui Boaz.
→ Marea luptă nu are loc numai la nivel cosmic, între Hristos şi Satana, poporul lui Dumnezeu şi
duşmanii săi. E o luptă ce se câştigă sau se pierde în inima fiecărui bărbat sau femeie.
E) SAMUEL.
→ «El va păzi paşii prea iubiţilor Lui, Dar cei răi vor fi nimiciţi în întunerec; Căci omul nu va birui prin
putere.» (1 Samuel 2:9)
→ Cântecul inspirat al Anei, mama lui Samuel, reprezintă o licărire a succesului sau eşecului din viaţa
slujitorilor lui Dumnezeu.
♦ Doi judecători «sfinţi», Eli şi Samuel, s-au încredinţat în puterea Lui Dumnezeu pentru a-i
susţine. Amândoi au murit bătrâni şi respectaţi de popor.
♦ Cu toate acestea, copiii lor s-au încredinţat în forţele şi criteriile lor proprii. De la ei nu ne
rămâne decât amintirea păcatelor lor (lipsă de respect, blasfemie, furt, adulter, mită).
→ Vieţile noastre afectează marea luptă. Prin exemplul nostru, îi ghidăm pe alţii fie la sfinţenie, fia la
necurăţie.
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